Bruksanvisning för OLEO SEALER samt TERAZZO SEALER för
cement plattor
Golvet ska vara absolut RENT och TORRT innan man ytbehandlar 1:a gången
(tvättas med rent varmt vatten o ev. svag rengöringsmedel,ej såpa,
ev, fint slippapper/slipsvamp, om det finns fläckar eller missfärgningar,
aldrig syrabaserat,
LÅT TORKA!
OM plattorna är fläckliga och smutsiga - kommer de förbli så under den nya ytbehandlingen!
OLEO sealer är lämpligt för till ex kök o badrum, där framförallt fetter kan
förekomma/används alltså en gång innan du applicerar TERAZZO som nummer två,
Det måste gå minst 6-8 timmar mellan dessa behandlingar!
(TERAZZO är generell primer /vattenavvisande)
Dessa behandlingar kan inte utföras före tidigast 48 timmat EFTER fogningen!!!
1./
Finfördela vätskan på plattorna
detta kan göras på olika sättanvänd INTE roller!)
*att använda sprayflaskan och finfördela,
*eller göra ett litet hål i korken(till ex med 3mm borr/ och finspruta över plattorna,

2./Använd sedan bomullstrasa och arbeta i cirkulär rörelse, byt trasan då det blir genomvått
Arbeta med den ytan man klarar av att torka jämt, ex 1-2m2
det ska bli en tunn film, inga blöta stora fläckar...
Använd handskar, får inte hällas ut i avloppet.

OLEO Sealer
10m2 per 1liter
2 omgångar
eller 1 omgång i samband med Terazzo som den andra omgången
minst 6 timmar torkning mellan
TERAZZO Sealer
15m2 per liter
24 timmar mellan omgångar

OBS!!!
DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga.
De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt
förtäras.

Bruksanvisning Traditionella Cementplattor
Läggning
Den person som lägger plattorna bör kunna detta väl och tillhöra kategorin som innehar sin yrkesstolthet.
Precision är nyckelordet här. Före läggningen råder vi att man provlägger ut plattorna för att kunna fördela
skuggor och variationer på ett naturligt och vackert sätt. Plattorna tillverkas med exakta mått och läggs med
fogspalt på mellan 1mm och 2mm. Däremot varierar tjockleken med mellan 0.5mm och 1.5mm.


På traditionell vis

Se till att underlaget är stadigt och väl avvägt, lägg ut en bädd av fuktigt cementbruk mellan 4cm och 6cm i
tjocklek. På bruket läggs en lösare cementsörja som underlättar avvägningen. Plattorna fuktas på baksidan och
läggs sedan ut och vägs av (till samma höjd som grannplattorna) löpande och innan cementbruket härdar.
MYCKET viktigt att plattorna läggs absolut vågrätt mot varandra de de annars sticker ut med sina vassa
kanter! Plattläggare måste upplysas om detta.
Viktigt: Vi avråder från att pudra bädden med cementpulver eftersom det kan missfärga plattorna på sikt då
kalken vandrar och fälls ut. Undvik kraftiga slag under avvägningen eftersom plattorna kan krackelera innan de
fixerats. Inga gummihammare, bara en fast hand.


På modernt vis

Se till att underlaget är stadigt och väl avvägt, bred ut fixmassa med grovtandad spackel, vars fyrkantiga tänders
grovlek svarar mot underlagets planhet. Använd 12mm spackel., så att det finns god marginal för plattorna. Man
bör planera för en förbrukning av fixmassa som överstiger det normala med 1.5 - 2ggr på grund av
noggrannheten som krävs att väga av plattorna med så pass täta fogspalter. Tätheten avslöjar tydligare den
eventuella relativa höjdskillnaden mellan närliggande plattor. Stryk varje plattas baksida med ett tunt lager
fixmassa för bättre vidhäftning. Använd endast en fast hand vid avvägningen, inga slag. Läggning på modernt
vis har den fördelen att torktiden kortas så att ytbehandling kan ske tidigare än annars, så detta kan vi
rekommendera.(torktider dubblas vid det traditionella sättet) SKYDDA golvet mot byggdamm och annat tills
fogningen ska ske!

Fogning
Fogning får ej ske tidigare än 3 dagar efter läggning, om temperaturen är på inomhus nivå, ca.
20´,annars vänta upp till 5- 7 dagar, risk att plattan släpper kalk uppåt, samt att den suger smuts och
fogmassa. Rekommenderas ske med en fuktspärrande fogmassa som blandas något lösare än vanligt.(fogmassan
ska vara lämplig för smala fogar!). Så fort fogmassan arbetats ned, och överflödet tagits bort med gummiskrapa,
tvättar man bort rester av fogmassa med en blöt svamp som sköljes ofta. Noggrannhet här sparar tid senare. Om
du ska lägga vita ,andra ljusa eller svart vita golv - rekommenderas impregnering INNAN fogningen.(fransk
produkt OLEO SEALER) minst en dag INNAN fogningen ska ske.,
UNDVIK helt svart fogmassa, om du använder ljusa plattorna, eller rutiga svart vita.

Efterbehandling
Det slutliga resultatet är en smaksak, man kan polera ytan helblank och jämn, eller behålla den matt och levande.
Graden av rengöring, slipning och ytbehandling styr hur resultatet blir.


Rengöring – precis efter läggning (om man tycker att plattorna är för flammiga till exempel)

Man kan avlägsna kalkslöjor med finkornigt slip papper, eller special rengöringsmedel för natursten avsedda för
detta ändamål. Eller mild citronsyra, testa dig alltid fram på en provplatta!(*)
Använd aldrig stark syrabaserad lösning för att tvätta plattorna! Ytan kan bli förstörd , då de innehäller marmor
kross.



POLER -slipning (om du vill ha blanka,släta och helt fläckfria plattor som slutresultat)
OBSERVERA – att vi talar inte om PLANslipning, om till ex. hantverkare lägger golv felaktigt
med ojämnheter, ska man inte utgå från att man ”rättar” till detta med slipning! Golvet SKALL
läggas plant.

När plattor och fog är genomtorra (3-7 dagar), plattorna helt torra, kan ytan slipas med svart Scotch-Brite
golvsliprondell 380-420mm typ 3M med slipnät 80 eller 60 om så krävs. På smärre ytor kan en excenterslip med
slipskiva grovlek 80 eller 60 duga, alternativt handslipning med ett väldigt finkornigt sandpapper.
Efter slipningen är ytan öppen, så den måste omedelbart behandlas med lämpligt sealer eller liknande.(OLEO
SEALER ; TERAZZO, samt om blanka ytan önskas – avslutas detta med CIRE (vax))
Polerslipning kan uteslutas om man vill att plattorna ska behålla det utseende de har vid leveransen.


Ytbehandling

Altenativ 1 - Det vanligaste behandlingssättet.
Behandla golvet som trägolv – tvätta med såpa, i början 5-6 gånger efter varandra, direkt efter rengöring av
plattorna, med ganska koncentrerat såpvatten, låt torka emellan.
Viktigt att då du för första gången behandlar golvet – ska golvet vara rent ,du kan tvätta av det med ljummet
vatten innan,slipa bort fläckarna , låt torka och sedan behandla.(*)
Porerna stängs något och mättas med fettet från såpan.
Sedan underhåller du golvet som vanligt med såptvätt.
Köp en bra såpa som innehäller mycket tallolja.
Altenativ 2 - Denna behandling är kanske mest lämpad i kök eller badrum.
Stänga porer med en impregneringsvätska först (också kallad PRIMER – franskt produkt OLEO SEALER 1 till
2 gånger,läs bruksanvisning ).RENGÖR golvet noggrant innan, slipa ev. fläckar med finkornigt papper.
Det finns många olika märken, alla skall vara avsedda för natursten eller oglaserade plattor, som till exempel
HAGESAN´s impregnering, STONE BRITE´s impregnering.
Använder du impregneringen innan fogningen, använd samma märket igen (franska TERAZZO sealer / läs
bruksanvisningar).
Efter det kan du fortsätta såpa golvet som ovan.
Alternativ 3 - Vill du uppnå att plattorna ska vara mer blanka – efter polerslipning skall de då vaxas (vax för
oglaserade plattor skall användas) och sedan poleras med poleringsmaskin igen.
Denna behandling kan upprepas.
Fortsatt rengöring med special vax tvätt eller såpvatten som ovan.
(Val av produkter - samma som till natursten - t.ex. marmor eller kalksten)

Att tänka på


Eftersom vi inte kan påverka läggning, rengöring eller efterbehandlingen kan vi inte heller ansvara för
skador p.g.a. slarv.



Nyansskillnader i färger förekommer mellan produktioner, därför skall man se till att man beställer
tillräckligt med plattor för att kunna slutföra arbetet på en gång.

Nyansskillnader i färger förekommer mellan verkliga plattor och materialet visat i tryck och på

CARO DECO cement plattor
… tänk natursten, till ex marmor … eller, tom trägolv….så kommer du på rätt spår…
Använd inte alls starka lösningsmedel, om du vill ta bort den hinnan som kan förekomma på
plattorna, använd utspädda medel till kalkborttagning, eller citron syra.
TESTA ALLTID PÅ EN PLATTA FÖRST!
Alternativet- rengör med poleringsmaskin med ”skotchsvamp” rondell(SE bruksanvisning)
Du kan också använda väldigt fint slippapper,(alltid i samma riktning), men tänk på att du
måsta sedan återansluta ytan, så fort som möjligt, då de är behandlad från fabriken.
OM du vill behålla den matta / rustika utseende på plattorna, finns det två olika sätt att
behandla dem.
1./***Behandla golvet som TRÄgolv – tvätta med såpa, i början 3-4 gånger efter varan,
(golvet ska då vara så som du vill det ska se ut, dvs helt rent, annars förseglar du fläckar mm)
Med ganska koncentrerat såpvatten, låt torka emellan.
Porerna stängs och mättas med fettet från såpan.
Sedan underhåller du golvet som vanligt med såptvätt.
Köp en bra såpa som innehäller mycket tallolja.
Helst GAMMALDAGS såpa från Welins.
2./***Stänga porer med en impregnering vätska först (också kallat PRIMER, franska
TERAZZO eller OLEO sealer ),
det finns många olika märken, alla ska vara till natursten eller oglaserade plattorna.
(till ex.HAGESAN´s impregnering, STONE BRITE´s impregnering…)
Efter det – kan du fortsätta såpa golvet som ovan.
Denna behandlingen är lämpat i köket eller badrummet mest.

Man kan också polera plattorna med maskin(proffs) och behandla sedan med vax,polera igen,
Om man vill uppnå blankare ytan. Denna ytan är mest avstötande för fläckar.
Vax ska vara lämpat för klinker som är oglaserade. Prata med vaxförsäljare, de ska kunna ge
dig råd om just deras produkt.(Golvbutiker)
Dessa plattor kommer att förändras med ålder, de kommer få en patina som sedan kommer att
bestå,
Det är alltid i början då man oroar sig om ytan…och ser alla små fläckar

Tänk på att dessa golv har funnits och finns i många år, på många offentliga ställen i
Sydeuropa…
Lycka till.

